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إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

إقرأ المزيدإقرأ المزيد

جامعة العين تتألق باحتفاالت اليوم الوطني 45

ــي  ــن وتحي ــهداء الوط ــرى ش ــد ذك ــن تخل ــة العي جامع
ــوم الشــهيد ي

أســرة جامعــة العيــن تقــف “دقيقــة الدعــاء الصامــت” 
الوطــن تكريمــً لشــهداء 

ــن  ــة العي ــماء جامع ــي س ــرف ف ــارات يرف ــة اإلم ــم دول عل
ــم ــوم العل ــااًل بي احتف

https://www.facebook.com/AAU.UAE
http://aau.ac.ae
https://twitter.com/AAU_UAE
https://www.instagram.com/aau_uae/
https://www.facebook.com/AAU.UAE
https://www.youtube.com/user/alainuniversity
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/al-ain-university-light-up-in-its-celebrations-of-the-45th-uae-national-day/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-marks-the-uae-martyrs-memory-on-the-occasion-of-martyrs-day/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/uae%E2%80%99s-flag-flutters-in-aau%E2%80%99s-sky-on-the-occasion-of-the-%E2%80%9Cflag-day%E2%80%9D/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau%E2%80%99s-family-stands-for-one-minutes-silence-in-honor-of-the-nation-martyrs/
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جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا وســوق أبوظبــي 
لــأوراق الماليــة يتفقــان علــى التعــاون فــي 9 مجــاالت

إقرأ المزيد

وفد جامعة العين يزور جامعات إسبانية

إقرأ المزيد

الدولــي  المؤتمــر  فعاليــات  تختتــم  العيــن  جامعــة 
الميكروويــف ألمــواج  عشــر  الســادس 

إقرأ المزيد

البريطانــي فــي ضيافــة  الثقافــي  وفــد مــن المجلــس 
العيــن جامعــة 

إقرأ المزيد

ــار  ــس المستش ــي الرئي ــي يلتق ــي أبوظب ــاء ف ــز اإلحص ــام مرك ــر ع مدي
ــة للجامع

إقرأ المزيد

ــة  ــي لأنظم ــز أبوظب ــزور مرك ــن ي ــة العي ــن جامع ــد م وف
والمعلومــات اإللكترونيــة 

إقرأ المزيد

https://www.facebook.com/AAU.UAE
http://aau.ac.ae
https://twitter.com/AAU_UAE
https://www.instagram.com/aau_uae/
https://www.facebook.com/AAU.UAE
https://www.youtube.com/user/alainuniversity
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/al-ain-university-of-science-and-technology-signs-mou-with-adx/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/a-delegation-from-aau-visits-spanish-universities/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/a-delegation-from-the-british-council-hosted-by-al-ain-university/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/the-director-general-of-statistics-center-receives-the-aau-chancellor/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/a-delegation-from-the-aau-visits-abu-dhabi-systems-information-centre/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/al-ain-university-conclude-the-16th-mediterranean-microwave-symposium-mms2016/
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جامعة العين تنظم معرض شؤون األمن والمنافذ
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جامعــة العيــن تنظــم نــدوة حــول »القانــون االتحــادي 
الطبيــة« للمســؤولية 

إقرأ المزيد

جامعة العين تحتفل باليوم العالمي للطفل

إقرأ المزيد

معلومــات صحيــة وخدمــات طبيــة قدمتهــا جامعــة 
العيــن فــي ملتقــى الصحــة والغــذاء

إقرأ المزيد

طلبــة جامعــة العيــن يشــاركون فــي مهرجــان أبوظبــي 
ــوم 2016 للعل

إقرأ المزيد

جامعــة العيــن تنظــم اللقــاء الســنوي األول لمشــرفي 
التدريــب بكليــة الصيدلــة

إقرأ المزيد

https://www.facebook.com/AAU.UAE
http://aau.ac.ae
https://twitter.com/AAU_UAE
https://www.instagram.com/aau_uae/
https://www.facebook.com/AAU.UAE
https://www.youtube.com/user/alainuniversity
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-organized-the-preceptors-first-annual-meeting/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-students-participate-in-abu-dhabi-science-festival-2016/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/al-ain-university-celebrates-the-universal-childrens-day/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-organized-the-security-affairs-exhibition/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/health-information-and-medical-services-provided-by-aau-at-%E2%80%9Chealth-nutrition-fitness%E2%80%9D-forum/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-organized-a-seminar-on-the-%E2%80%9Cfederal-law-regarding-medical-liability%E2%80%9D/
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فــي  ونرتقــي”  نلتقــي  “بالتســامح  بعنــوان  محاضــرة 
العيــن جامعــة 

ممثلــة بطلبــة كليــة االتصــال واإلعــالم .. جامعــة العيــن 
تشــارك فــي منتــدى العيــن لإلعــالم والتســويق

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

مديــر معهــد التدريــب اإلحصائــي فــي ضيافــة جامعــة 
العيــن

إقرأ المزيد

جامعــة العيــن تنظــم حفــاًل لتكريــم طلبــة الئحــة شــرف 
الجامعــة فــي مقرهــا بأبوظبــي

إقرأ المزيد

طلبة جامعة العين في زيارة إلى شبكة قنوات دبي

إقرأ المزيد

تحــت عنوان”ابتســامتك توقيعــك” .. جامعــة العيــن تنظــم 
يومــً صحيــً مفتوحً

إقرأ المزيد

https://www.facebook.com/AAU.UAE
http://aau.ac.ae
https://twitter.com/AAU_UAE
https://www.instagram.com/aau_uae/
https://www.facebook.com/AAU.UAE
https://www.youtube.com/user/alainuniversity
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-participates-in-al-ain-media-and-marketing-forum/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-students-visits-dubai-tv/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-organizes-the-%E2%80%98university%E2%80%99s-honor-list-ceremony%E2%80%99-to-honor-the-excellent-students-at-abu-dhabi/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/a-lecture-entitled-%E2%80%9Cwith-tolerance-we-meet-and-live-up%E2%80%9D/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/the-sti-director-hosted-by-aau/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/under-the-slogan-%E2%80%9Cyour-smile-is-your-signature%E2%80%9D-aau-organized-an-open-health-day/
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جامعــة العيــن تنظــم ورشــة عمــل حــول “ مســتقبل إدارة 
المعرفــة والبيانــات الكبيرة”

محاضــرة حــول »خطــوات التميــز األكاديمــي« تنظمهــا 
جامعــة العيــن

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

جامعة العين ترفع شعار »معً للحد من التدخين«

إقرأ المزيد

جامعــة العيــن تنظــم ورشــة عمــل عــن إدارة البحــوث مــن 
خــالل برنامــج “منديلــي”

إقرأ المزيد

فريــق جامعــة العيــن يحــرز مراكــز متقدمــة فــي بطولــة 
الســباحة بمناســبة اليــوم الرياضــي الوطنــي

إقرأ المزيد إقرأ المزيد

تتويــج فريــق اإلمــارات بعــد فــوزه فــي بطولــة جامعــة 
العيــن المفتوحــة لكــرة القــدم السداســية

https://www.facebook.com/AAU.UAE
http://aau.ac.ae
https://twitter.com/AAU_UAE
https://www.instagram.com/aau_uae/
https://www.facebook.com/AAU.UAE
https://www.youtube.com/user/alainuniversity
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/coronation-of-the-emirates-team-after-winning-the-aau-championship-football-six-party/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-team-obtains-advanced-ranks-in-the-swimming-championships-on-the-occasion-of-the-national-sports-day/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-organized-a-lecture-entitled-%E2%80%9Csuccess-steps%E2%80%9D/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-organized-a-seminar-about-the-big-data-research-cba/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-organized-a-workshop-on-managing-research-through-%E2%80%9Cmendeley%E2%80%9D-program/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-organized-an-event-on-the-occasion-of-lungs-cancer-awareness-month/
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Turnitin جامعة العين تنظم ورشة عمل عن ترنتن

إقرأ المزيد

ــات  ــول “دور المؤسس ــرة ح ــم محاض ــن تنظ ــة العي جامع
العقابيــة فــي تأهيــل وإصــالح المحكــوم عليــه”

جامعــة العيــن تنظــم ورشــة عمــل حــول مراكــز الدعــم 
ــة وأهدافهــا اإلجتماعــي فــي الدول

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ــرض  ــة بعنوان”م ــرة توعوي ــم محاض ــن تنظ ــة العي جامع
ــه” ــة من ــة الوقاي ــكري وكيفي الس

إقرأ المزيد

تنظــم  العيــن  جامعــة  فــي  الطلبــة  شــؤون  عمــادة 
رياضيــة فعاليــة 

إقرأ المزيد

https://www.facebook.com/AAU.UAE
http://aau.ac.ae
https://twitter.com/AAU_UAE
https://www.instagram.com/aau_uae/
https://www.facebook.com/AAU.UAE
https://www.youtube.com/user/alainuniversity
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-organized-a-lecture-entitled-%E2%80%9Cthe-role-of-the-general-directorate-of-penal-and-correctional-institutions-in-qualifying-and-rehabilitate-the-sentenced-person%E2%80%9D/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-organized-a-lecture-entitled-diabetes-and-healthy-nutrition/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/the-deanship-of-student-affairs-at-aau-organized-sports-competition/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/al-ain-university-organizes-a-workshop-about-turnitin/
http://aau.ac.ae/ar/news/2016/aau-organized-a-workshop-about-the-social-support-centers-in-uae/
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